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 ) IFI  Innovative Finance Inclusion in מכללת סמינר הקיבוצים לוקחת חלק בפרויקט
) Academia & Field   במסגרת תכנית   2020שהחל בשנת  משותף  בינלאומי פרויקט שהינו

שואף לפתח   כןכמו וארסמוס+ המתמקד בהכלת השינויים הגלובליים בעולם הכלכלה והיזמות,  
  ליברלים- ניאו ואנשי מקצוע למודלים כלכליים חדשניים  אקדמי סגלחברי ולחשוף סטודנטים, 

ארגונים   13. הפרויקט נערך בתמיכת האיחוד האירופי ובשיתוף ברת קיימאמבוססי חשיבה 
 יפו. -תל אביב  המכללה האקדמיתמנוהל על ידי  ו  ובחו"ל אקדמיה ומהתעשיה( בישראל)מה

 

עם זאת, עדיין נדיר( על מימון בר קיימא  אך שואף לתמוך במחקר האקדמי הקיים ) פרויקטה
(Sustainable Finance  .באמצעות פעולות הוראה, חינוך ויזמות ) 

  הבתעשייאצל השותפים  מפגשי הכשרה והדרכההשגת מטרות הפרויקט נעשית באמצעות 
תוכניות  סדרת , ובאוניברסיטאות באירופה  בישראל במכללות )חברות, רגולטורים( ובאקדמיה

 ESG - קרן השקעות חדשנית המתבססת על השקעות בתחום האימפקט וה  חינוך, הקמת
(Environmental, Social, and Governance)  הסטודנטים והתאחדות הסטודנטיםאגודות בניהול  
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בישראל ובאירופה, כדי לזהות בעלי עניין   תחום הקיימות, ובעיקר באמצעות מיפוי הלאומית
 רלוונטיים, סוכני שינוי וקהילה של עשייה בתחום המימון בר קיימא.  

 

 IFI הפיננסים    מביאה בעולם  רק  לא  נדרש  מיקוד  שינוי  על  דגש  שימת  תוך  בינתחומית,  גישה 

אנשי  ו וחינוך  חדשניות,  טכנולוגיות  ורגולטוריות,  משפטיות  בסוגיות  בכלכלה,  גם  אלא  המימון 

 .המקצוע, האקדמיה והמורים של העתיד

 

כפלטפורמה   פועל  הפרויקט  והתעשיה,  מהאקדמיה  וישראלים  אירופאים  מומחים  שילוב  ידי  על 

ראיו מבוססות  ופרקטיקות  סטנדרטים  וטיפוח  משולבת  קהילה  ידע  לטיפוח  של  היקף  בניית  ת, 

( מקרה  תיאורי  בניית  באמצעות  ופרקטי  בתחום  Case Studiesתיאורטי  משקיעים  הכשרת   ,)

  ESGהקיימות, רגולטורים ויזמים, ומאפשר לסטודנטים הלומדים כעת באקדמיה לתרגל השקעות  

ו )פיננסית  כפולה  רווח  שורת  על  לחשוב  אותם  ולעודד  תאגידי(  וממשל  חברתי,  ברת  )סביבתי, 

קיימא(. כל הפרקטיקות המשולבות בפרויקט הן מרכיבי מפתח לבניית מערכת אקולוגית משגשגת  

יכולת של מוסדות להשכלה גבוהה להעביר את המסר ולהכשיר את   ובניית  של מימון בר קיימא 

 הדור הבא.  

 

הקיבוצים? סמינר  למכללת  קשור  זה  את   IFI פרויקט ואיך  שיטתי  באופן  לשלב  מערכת  נועד 

מימון חברתי   יכולות חדשות להשגת  ולפתח  גלובליים  שינויים  עם  הגבוהה הישראלית  ההשכלה 



כולל בשלוש רמות: )א( מערכת אקולוגית ותשתיות, )ב( שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה, )ג(  

הפרויקט מכוון לחזק את הקשרים בין ההשכלה הגבוהה  . כמו כן  מחקר, הוראה ותשתיות הדרכה

 חברתית בעולם.  - ן הסביבה הכלכליתלבי

זה  על    בסמינר הקיבוציםצוות הפרויקט  ו  למערכת הכשרת המורים מקום מרכזי בתהליך  אמון 

בשיתוף פעולה עם  ,  גם לסטודנטיםהאקדמי ו  פיתוח תכניות ההכשרה הללו בתוך המכללה לסגל 

עסקי לניהול  החוג  מתוך  צומח  הפרויקט  הפדגוגית.  ההדרכה  דרך  ספר  בפקולטה  ח-בתי  ברתי 

 לחינוך, והוא מקיים זיקות עם מחלקות אחרות בכלל הפקולטות במכללה.  

 

 

 : ןהינ   בסמינר הקיבוציםת הפרויקט ומטר

 א. בקרב אנשי החינוך והדור הב חברתית לעורר מודעות כלכלית .א

תכניות הלימודים של המגמה    ישנות   לשנות תפיסות עולם .ב ועדכון  ופרדיגמות דרך שינוי 

 לניהול עסקי. 

המורים    בתהליך הכשרת  בעל שורת רווח כפולה )פיננסית וברת קיימא(  לשלב חינוך פיננסי .ג

   הבאים של ישראל.

   .בהכשרת המורים בר קיימאלבנות סדנה לאוריינות וחינוך פיננסי  .ד
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